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Durante a abertura, o ministro Mauro Campbell Marques abordou a im-

portância da EC 125 diante da situação atual do STJ

Por meio do Centro de Inovação, Administração e 
Pesquisa do Judiciário da FGV Conhecimento, em 

parceria com o Superior Tribunal de Justiça, o Insti-
tuto para Reforma das Relações entre Estado e Em-
presa realizou o seminário Arguição de Relevância no 
Recurso Especial. O encontro ocorreu no dia 28 de 

setembro de 2022 no auditório da Corte, em Brasília. 

Sob coordenação do ministro do STJ, professor da Fun-

dação Getulio Vargas, corregedor do Conselho Nacio-

nal de Justiça e coordenador do Centro de Inovação da 

FGV Conhecimento, Luis Felipe Salomão, e dos advo-

gados Georges Abboud e Rodrigo Salomão, o evento 

promoveu um debate sobre a promulgação da emenda 

constitucional 125/2022, que limita o número de recur-

sos especiais que podem ser apresentados ao STJ.

Entre os presentes no seminário, estiveram o ministro do 

STJ e coordenador acadêmico da FGV Conhecimento 

Antonio Saldanha Palheiro; os ministros do STJ Mauro 
Campbell Marques, Paulo de Tarso Vieira Sanseverino e 

Benedito Gonçalves; e a juíza federal do Tribunal Regio-

nal Federal da 2ª Região e coordenadora acadêmica do 

Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judi-

ciário da FGV Conhecimento, Caroline Tauk.

Durante a mesa de abertura, o ministro Mauro Campbell 
Marques destacou que, diante das estatísticas do STJ, 

a promulgação da emenda constitucional pelo Con-

gresso Nacional tornou-se meta tanto para os ministros 

quanto para o Tribunal. 

Já o advogado-sócio do Warde Advogados, profes-

sor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e 

professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvol-

vimento e Pesquisa, Georges Abboud, ressaltou a im-

portância dos pesquisadores junto ao STJ para o bom 

funcionamento da arguição, reafirmando que a juris-

prudência consolidada pelo Tribunal é o ponto mais re-

levante em meio ao cenário de modificações.

Também participaram do evento a ministra do Tribunal 

Superior do Trabalho Maria Cristina Peduzzi; o desembar-

gador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 

Humberto Dalla; o conselheiro do Conselho Nacional de 

Justiça Marcos Vinícius Jardim Rodrigues; o advogado 

e presidente do Instituto para Reforma das Relações en-

tre Estado e Empresa, Walfrido Warde; o advogado do 

Paixão Côrtes e Advogados Associados e professor do 

Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesqui-

sa, Osmar Paixão Cortes; e o assessor-chefe do Núcleo 

de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas 

do STJ, Marcelo Marchiori.

Durante o primeiro painel, os palestrantes abordaram 

a função dos tribunais superiores, os precedentes e a 

relevância da questão de Direito no recurso especial. A 

advogada Anna Maria Reis apontou que os tribunais 

de origem não têm observado as demandas repetiti-

vas que vêm ao STJ, assim, a Corte teve de buscar, jun-

to ao Congresso, um mecanismo para que houvesse 

essa observância da repercussão geral.

Palestrante do segundo painel, o ministro Antonio 
Saldanha Palheiro abordou a defesa das adaptações 

da relevância pelo regimento interno do Tribunal para 

oferecer maior segurança na aplicação de casos. O 

magistrado também apontou a importância do pre-

cedente, mas ressaltou a dificuldade do julgador em 

atuar nesse sentido.

Outro destaque do seminário foi a apresentação de 

pesquisas realizadas pelo Centro de Inovação do 

Judiciário da FGV Conhecimento. A juíza Caroline 
Tauk citou a importância dos projetos para auxiliar 

a regulamentação legal da arguição de relevância e 

evidenciou que a prática poderia ser tanto um obs-

táculo para o acesso ao STJ quanto um auxílio na me-

lhoria da prestação jurisprudencial do Tribunal. “No 

ano de 2021, segundo dados do próprio STJ, foram 

291 mil recursos ingressados como Recurso Especial 

e Agravo em Recurso Especial. Desses recursos que 

se enquadravam nas hipóteses de relevância presu-

mida prevista no parágrafo segundo do artigo 105, 

somam 107 mil recursos. Sendo assim, um terço teria 

uma relevância presumida e o restante teria que estar 

abrangido pela lei, o que evidencia a importância da 

regulamentação legal”, afirmou.

No encerramento do evento, o ministro Luis Felipe 
Salomão analisou as múltiplas visões apresentadas 

pelos palestrantes, inferindo que o papel da Corte su-

perior, independentemente do modelo discutido, tem 

como função garantir segurança jurídica, pois, assim, 

confere previsibilidade aos julgamentos.

Com a parceria, o Centro de Inovação do Judiciá-

rio da FGV Conhecimento reitera seu compromisso 

de contribuir para o aperfeiçoamento do sistema de 

justiça, a partir do desenvolvimento de pesquisas, es-

tudos, publicações, fóruns de discussão, seminários, 

entre outras atividades acadêmicas.

Ministros Paulo de Tarso Vieira Sanseverino e Benedito Gonçalves 

participaram do primeiro painel ao lado dos advogados Osmar Paixão 

Cortes e Anna Maria Reis


